اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺎ  Drive CXﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻠﺒﺎن دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ را
ﺑﻪ ﺧﻮدروﻫﺎ ﻣﯽ آورد  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺣﺎﻣﺪ ﭘﻮرﺣﺴﯿﻨﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۱۵ ،دی ۱۳۹۳
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﻋﺎﺗﯽ ﭘﯿﺶ در روﯾﺪاد  CES 2015ﺑﺮﮔﺰار ﮐﺮد ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ
ﻧﻤﻮد و ﺑﻪ ﻃﻮر رﺳﻤﯽ ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﻫﺎ وارد ﺷﺪ.
اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه در واﻗﻊ ﯾﮏ ﮐﻨﺴﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ  Drive CXﻧﺎم دارد و ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭼﯿﭗ Tegra
 X1ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه.
در اداﻣﻪ ﺑﺎ دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﯿﺪ.
اﯾﻦ راﯾﺎﻧﻪ در ﺣﺪاﮐﺜﺮﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﺟﺮای  ۱۶.۶ﻣﯿﻠﯿﻮن ﭘﯿﮑﺴﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﺗﺼﻮﯾﺮ را در
ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﺮاﮐﻢ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ  Drive CXﻧﻤﺎی ﺳﻪ
ﺑﻌﺪی ﺧﻮدرو ،راﯾﺎﻧﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻠﺒﺎن دﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﻠﺘﻔﺮم ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ را در ﯾﮏ ﺑﺎزه وﺳﯿﻊ
ﺧﻮدروﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ آورد.
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ از دﯾﺮﺑﺎز ﻋﺎدت داﺷﺘﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزی ،ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽ ﮐﺮد .در ﻣﻮرد  Drive CXﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﮑﺮار ﺷﺪه و
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺑﺮای ﺗﻮﻟﯿﺪ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺧﻮدرو وارد ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد.

اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻧﺎم ﭘﻠﺘﻔﺮم اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه را  Drive Studioﻧﻬﺎده و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮزﻫﺎی ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﺧﻮدرو در
ﭘﺮدازش و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪﯾﺎ را ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺤﺼﻮل اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﮐﻨﺪ.

اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺜﺎل ﻫﺎﯾﯽ را ﻫﻢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه زده ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺮ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ  Drive CXﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻋﻤﻠﯿﺎت را در ﯾﮏ ﻓﻀﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻤﺎﻧﭽﻪ ﮐﻪ
در ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﯿﺮ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ،اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻧﻮر ﭘﺮدازی ﻫﺎی
داﺧﻞ و اﻃﺮاف ﺧﻮدرو را در ﯾﮏ ﻧﻤﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﺪ.

 Nvidia Drive CXدر واﻗﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از اﻣﻮراﺗﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﺷﻤﺎ ﻣﯽ آورد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎده ﺗﺮ در ﺧﻮدروﻫﺎ دﯾﺪه ﺑﻮدﯾﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﺗﻮان ﭘﺮدازﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻی ﭼﯿﭗ
 ،Tegra X1ﺑﺴﯿﺎر ﻫﻮﺷﻤﻨﺪﺗﺮ و ﭘﺮ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺮ از ﭘﯿﺶ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﻫﺒﺮی ﭘﻮﯾﺎ ،ﮔﺮاﻓﯿﮏ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺗﯿﺰ ﺗﻤﺎم ﺻﻔﺤﻪ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﻤﺎن ﻫﺎی ﮔﺮاﻓﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎﻻﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﻬﺎ در ﺑﺎزی ﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪ ای و در ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﺎ ﻣﯽ دﯾﺪﯾﻢ اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎﺑﯿﻦ ﺧﻮدرو ﻫﻢ
وارد ﺷﺪه.
اﻧﻮﯾﺪﯾﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﻪ ﻓﻌﻼ اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل در ﺧﻮدروﻫﺎ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ زودی در ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻔﺘﻪ ﻋﻤﻠﮑﺮد
ﮐﺎﻣﻞ آن را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ.
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